
WYJAZDOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GMINIE 

KÓRNIK 

 

 Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonuje od stycznia w budynku 

Starej Gazowni. Przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w systemie czterozmianowym 

oczekują tu na wezwanie 4 grupy złożone z dwóch ratowników. Punkt oczekiwania 

organizuje Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Bazę lokalową zapewnił 

Urząd Miejski. 

Co to oznacza dla mieszkańców Kórnika i okolic?  

Nic innego, jak szansę na zaoszczędzenie cennego, potrzebnego do uratowania życia czasu.  

W nagłych wypadkach i ciężkich zachorowaniach karetka nie będzie musiała jechać  

z Poznania, przebijać się przez zakorkowane ulice do nas. Wyruszy z centrum naszej gminy. 

Co równie istotne, w razie zdarzenia wymuszającego konieczność natychmiastowej 

hospitalizacji pacjent trafi do najbliższej placówki szpitalnej posiadającej warunki do 

przyjęcia, a nie jak dotychczas koniecznie - zgodnie z rejonizacją- do Poznania. Ma to 

szczególne znaczenie dla mieszkańców południowo-zachodniej części gminy, która leży 

bliżej np. Puszczykowa niż Poznania 

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego na terenie Gminy Kórnik od dnia 02.01.2009r. 

uruchomiono 24-godzinny Wyjazdowy Punkt Pogotowia Ratunkowego w Kórniku. Siedziba 

jednostki mieści się w budynku Gazowni na terenie Kórnika przy ul. Poznańskiej 64. 

 Czas dotarcia karetki od momentu przekazania przez dyspozytora informacji na 

miejsce wypadku wynosi od 3 do 7 minut co do maximum skróciło okres oczekiwania na 

pomoc medyczną, niejednokrotnie ratując zagrożone życie.  

Ratownicy medyczni (dwóch na każdej zmianie) są odpowiednio wyszkoleni, bywa w nagły 

przypadku udzielić fachowej pomocy w zakresie pierwszej pomocy i bezpiecznie 

odtransportować pacjenta do szpitala.Nie ma w kórnickim zespole natomiast lekarza, co nie 

znaczy, że w razie takiej konieczności, po zgłoszeniu telefonicznym dyspozytor nie przyśle 

do zdarzenia zespołu lekarskiego z Poznania.Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego  

w Poznaniu (za strona internetową www.ratownictwo.med.pl) jest publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej, posiadają 

-cym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

nieodpłatnych w formie pomocy doraźnej w razie: wypadku, urazu, porodu sytuacji nagłej, 

zagrażającej zdrowiu lub życiu. Każdy człowiek w przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, 

zagrażającej jego życiu i zdrowiu ma prawo skorzystać z pomocy pogotowia ratunkowego.  

Świadczenia zdrowotne w zakresie pomocy doraźnej udzielane są w miejscu zdarzenia. Do 

zadań pogotowia należy również przewożenie chorych w związku ze świadczeniem usług 

wchodzących w zakres pomocy doraźnej oraz przewożenie chorych, u których stan zdrowia 

nie pozwala na korzystanie z publicznych, bądź własnych środków transportu. W przypadku 

przewozu osób z dysfunkcją narządu ruchu, uniemożliwiającą korzystanie ze środków 

transportu publicznego, w celu odbycia leczenia, zlecenie na bezpłatny przejazd środkami 

transportu sanitarnego do najbliższego zakładu udzielającego świadczeń w tym zakresie 

 i z powrotem,  

wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W sytuacjach innych niż wyżej wymienione 

koszt transportu sanitarnego ponoszą w połowie pacjent i świadczeniodawca, wystawiający 

zlecenie na transport sanitarny.Kiedy wzywać?Podstawowym numerem alarmowym 

pogotowia ratunkowego jest numer bezpłatny999 

. Działa już także numer alarmowy 112 



.Pod numerem 999należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc 

zespołów Pogotowia ratunkowego. Karetka nie przyjedzie jednak na każde życzenie. O tym 

czy jest konieczna interwencja pogotowia zadecyduje Dyspozytor przeprowadzając krótki 

wywiad. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań, tak aby ustalić powód wezwania, 

jego pilność  

oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie. Bardzo istotne jest, aby nawet w  

dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, nie krzyczeć, nie poganiać dyspozytora  

 -to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji. 

Podstawowe pytania które zadaje dyspozytor:- co się stało ? - czy osoba 

poszkodowana jest przytomna?  

 czy się rusza? 

 czy reaguje na dotyk? ból?  

 gdzie to się stało? ? dokładny adres , lokalizacja  

 -kto potrzebuje pomocy ?- wiek i płeć, nazwisko imię  

 -kto dzwoni ?- tel. kontaktowy ze zgłaszającego  

 -dodatkowy wywiad : dotyczący lokalizacji  

 

Wykres  

 

- Ilość wyjazdów karetki pogotowia stacjonującej na terenie Gminy Kórnik w roku 2010 
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Tabela 

 - Ilość wyjazdów karetki pogotowia ratunkowego w Kórniku  

 

Lp. Nazwa miesiąca 2009 rok 2010 rok 2011 2012 2013 2014 

  

suma wyjazdów 

 

1239 

 

1406 

 

brak 

danych 

 

1523 

 

1565 

 

1620 

 

 

 

W roku 2011 w Kórniku powstała Wyjazdowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

budynku starej gazowni na ulicy Poznańskiej. Po licznych zmianach i regulacjach prawnych 

w chwili obecnej stacji zatrudnionych są ratowników posiadających również uprawnienia do 

prowadzeni karetki. Pracownicy stacji w ramach wykonywania obowiązków zawodowych 

pełnią dyżury trybie 12 godzinnych zmian (po dwie osoby na zmianie) Z danych 

statystycznych wynika, iż wyjazdowość ratowników na interwencję medyczną zwiększyła się 

w stosunku do roku poprzedniego i przekroczy liczbę 1600 wyjazdów. 

 

 

 

 

 

 

W razie wypadku, nagłego zachorowania zadzwoń na jeden 
z numerów 

8660066 
999 
112 

 


